ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
BRAŞOV

PROCESUL - VERBAL
încheiat în şedinţa de îndată a Consiliului Local Braşov din data de
12 martie 2021

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov a fost
convocată pentru data de 12 martie 2021, orele 12:00, anunţul de şedinţă
fiind postat site-ul instituţiei şi publicat în Monitorul Oficial Local.
Şedinţa s-a desfăşurat prin mijloace electronice, printr-o platformă
on-line de video-conferinţă.
Secretarul General al Municipiului Braşov, doamna Adriana
Trandafir face prezenţa, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenţi toţi.
Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua hotărâri valabile.
La şedinţă participă domnul Primar Allen Coliban, doamna
Viceprimar Boghiu - Samoilă Flavia - Ramona şi domnul Viceprimar Rusu
Sebastian - Mihai.
Aprobarea ordinii de zi
Se supune la vot ordinea de zi cu trei puncte înscrise şi se aprobă
cu unanimitate (26 de voturi pentru şi o neparticipare).
ORDINEA DE ZI
PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat
între Primăria Municipiului Braşov şi Asociaţia Club Sportiv Auto Blic,
referitor la realizarea unui eveniment sportiv jubiliar.
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Domnul Primar - Allen Coliban precizează că este vorba despre
Raliul Braşovului, ajuns la frumoasa Ediţia nr. 50 şi este normal să fie
susţinut acest eveniment, mai ales dat fiind anul jubiliar.
În urma votului proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre privind pentru completarea şi modificarea H.C.L.
nr. 143/05 martie 2021.
În urma votului proiectul de hotărâre de la punctul nr. 2 a fost
aprobat cu unanimitate de voturi şi o neparticipare la vot.
Punctul nr. 3 al ordinii de zi
Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 243/2019 privind
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Clubului Sportiv Municipal
“Corona” Braşov - republicată.
Domnul Marian Ivan - observator internaţional F.I.F.A.:“Bună
ziua, tuturor! Sunt unul dintre jucătorii reprezentativi ai echipei fanion a
oraşului - Steagul Roşu Braşov - F.C. Braşov.
Cel mai important este, că reprezint aici opţiunile tuturor sau marii
majorităţii colegilor mei, foşti mari jucători ai acestei echipe.
Cred că cu toţii ne dorim - şi aici vă implic şi pe dumneavoastră - ca
în scurt timp să reînfiinţăm F.C. Braşov, echipa iubită de toţi braşovenii.
Rugămintea noastră... Cel mai scurt drum pentru a înfiinţa F.C.
Braşov este, să nu desfiinţăm vreo echipă, mai ales cele două echipe ale
noastre S.R. Braşov şi “Corona” Braşov, sunt în primele 3 locuri, acestea
ocupând locurile 1 şi 3 în Liga III din România.
Cred că este loc pentru ambele echipe până la vară, urmând ca la
vară, când se termină campionatul, să vedem care echipă poate face pasul
spre Liga a II-a - mai sunt câteva meciuri de baraj - iar apoi să luăm
hotărârea finală şi cei mai buni jucători să evolueze la viitoarea F.C. Braşov;
să fie cea mai rapidă cale, să avem F.C. Braşov - nu din Liga a V-a, şi poate
chiar din Liga II în scenariul optimist - în cel mai rău caz, scenariul pesimist,
tot Liga III.
Vor fi atunci interesaţi şi sponsorii, sponsori puternici, dacă evoluăm
în Liga II. Vor veni şi ceva drepturi TV în Liga II. Noi foştii fotbalişti ne
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dorim din tot sufletul, să reapară echipa noastră la care am făcut performanţă
şi, cred eu că adevăratul palmares, ni se datorează, în primul rând, nouă.
Vă spune un fost jucător, unul din cei 4 jucători care au fost la un
turneu final de campionat mondial, din păcate, ceilalţi 3 nu mai sunt printre
noi, dar în vocea mea acum, sunt zeci, poate chiar sute de foşti fotbalişti,
care chiar au muncit pentru acest club şi am reuşit - zic eu - să facem
suporterii fericiţi.
Tot respectul pentru echipa A.S.R.! Fotbal fără suporteri, nu se
poate! Vedeţi ce se întâmplă de un an.
Aş vrea ca totuşi să fim mai uniţi în Braşov şi toţi pentru o singură
echipă care va fi F.C. Braşov. Am avut 5-6 echipe în trecut în Liga II şi iar o
echipă F.C. Braşov în Liga I. Nu erau probleme. Cei mai buni, cei mai
talentaţi veneau în F.C. Braşov. Nu plecau în alte părţi şi era o armonie şi se
făcea performanţă. Aş vrea să reîncepem ceea ce a fost bun înainte.
Vă mulţumesc încă o dată pentru oportunitatea de a mi se acorda
cuvântul şi sper să luaţi cele mai bine deczii, să revină F.C. Braşov de fapt,
pe mine şi pe colegii mei, foştii mei coechipieri, asta ne interesează; nu vrem
nimic altceva, decât să reapară F.C. Braşov.
Vorbesc cu foarte mulţi colegi de-ai mei, care conduc fotbalul
românesc, şi vă dau exemple, Gică Popescu, Gică Hagi - am avut onoarea şi
am stat împreună în cameră în anul 1994 cu Hagi - toţi îmi spun acelaşi
lucru: Vorbeşte, implică-te tu, foştii fotbalişti, să readuceţi Braşovul
fotbalistic, acolo unde îi este locul.
Din punctul meu de vedere este cel mai frumos oraş din ţară Braşovul - şi este păcat că un fenomen cum este fotbalul, că este un fenomen
şi are cea mai mare vizibilitate, să nu poată exista şi la Braşov.
În viitor am dori să avem şi un stadion nou. Am vorbit cu foarte
multă lume pe această temă dar important este, ceea ce veţi hotărî
dumneavoastră din vară sau chiar de astăzi.
Punctul nostru de vedere este, că e loc pentru toate echipele
deocamdată în Braşov, şi cel mai bine ar fi ca la vară, să se ia o hotărâre
finală, iar la vară, să apară F.C. Braşov.
Vă mulţumesc anticipat şi mă bucur că m-am putut face auzit.”
Domnul Ţurcanu Dinu - Liga Suporterilor Stegari: “Numele meu
este Ţurcanu Dinu, reprezint aici Liga Suporterilor.
În primul rând, aş dori să vă mulţumesc că ne daţi voie să ne
expunem punctul de vedere în această şedinţă.
Acum 4 ani când a dat faliment F.C. Braşov, doar suporterii au fost
cei care au dus mai departe spiritul stegar. Am înfiinţat o echipă integral din
fonduri private, o echipă care a luat startul în Liga IV. Am făcut curăţenie şi
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am renovat pe măsura puterilor noastre Stadionul Tineretului pentru
desfăşurarea activităţii. Am promovat în Liga III, unde suntem şi în
momentul de faţă.
Din păcate, acum doi ani, fosta administraţie, în loc să vină alături de
noi, a decis să înfiinţeze o echipă paralelă - “Corona“ Braşov.
De atunci a luat naştere un război absolut inutil, pe care
dumneavoastră astăzi, puteţi să-l încheiaţi. Suporterii aş vrea să spun clar, cu
tot respectul pentru părerea foştilor jucători, suporterii nu doresc să facă nici
un fel de asociere la “Corona” Braşov.
În cazul în care dumneavoastră veţi decide, şi stă în puterea
dumneavoastră să încheiaţi acest proiect inutil astăzi, în cazul în care veţi
decide să continuaţi cu “Corona”, suporterii vor continua şi ei, pe măsura
puterilor. Ne-am descurcat 4 ani, 4 campionate, ne vom descurca şi încă un
campionat.
Am dori să facem şi noi să facem un F.C. Braşov dar un proiect
curat, pentru că vechiul F.C. Braşov a trăit, din păcate, urât în ultimii ani şi a
murit la fel de urât, cu foarte multe datorii şi foarte multe lucruri care nu
erau în regulă. Noi am dori să facem ceva de la zero şi integral curat. Un
proiect poate merge pe baza S.R. Braşov, care este o echipă curată şi care are
susţinerea comunităţii. Susţinerea comunităţii se poate vedea şi din faptul că
noi, inclusiv în această perioadă în care nu există posibilitatea de a asista la
meciuri, noi avem oameni care cumpără bilete virtuale, deşi ştiu că nu vor
putea să se bucure de aceste drepturi.
Sper să aveţi înţelepciunea să puneţi capăt acestui război şi să nu
mergeţi mai departe şi de la vară, să putem avea un F.C. Braşov, aşa cum
merită acest oraş.
Vă mulţumesc!”
Domnul Eugen Moldovan - fost căpitan al F.C. Braşov: “Bună
ziua! Numele meu este Eugen Moldovan, fost fotbalist la F.C. Braşov.
Fiind timpul limitat şi subiectul de astăzi necesită foarte mult timp, o
să mă limitez la partea tehnică a lui.
Suntem şi sunt, împreună cu colegii cu care am discutat, foarte mulţi
dintre foştii mei colegi, alături de acest plan de reînviere a acestui brand F.C.
Braşov. Clar şi hotărât, F.C. Braşov trebuie să reînvie şi să existe din nou.
Ceea ce vreau să punctez în momentul acesta, este că ceea ce se
vehiculează, de a decapita efectiv în acest moment, echipa “Corona”, mi se
pare că nu este la momentul oportun şi nu este de bun augur.
Ca să faci un proiect în piramidă, ca F.C. Braşov să existe din nou,
trebuie să faci bază foarte bună iar această bază este începută. Este un
proiect viabil, proiectul “Corona”, funcţionează, care produce performanţă,
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drept dovadă locul ocupat de echipă şi ar fi păcat ca în acest moment, să
tăiem aripile muncii unor oameni, jucători ş.a.m.d.
Haideţi, să gândim cu celeritate, să ne dăm mâna toţi! Aici eu nu sunt
contra cuiva sau pentru cineva, sunt doar pentru fotbal, doar pentru acest
proiect şi cred că împreună - “Corona” poate să reprezinte un pilon al bazei
viitoarei construcţii. Aici se pot alătura şi alte cluburi sportive private, gen
“Chiţ”, “Braşovia”; dar este o discuţie mai amplă.
Deci strict pe acest subiect, nu cred că este oportun să oprim această
activitate. Se pot face lucruri bune. Un proiect care funcţionează, care este
viabil. De ce să...
Dacă am opri în acest moment activitatea şi am începe de la zero, un
nou proiect de revitalizare a fotbalului, ne-am da înapoi 5-7 ani. Nu ar fi
păcat? Alte cheltuieli, alt timp pierdut! Haideţi, să pornim de aici. Avem
şansa de a avea ceva şi să profităm de la acest punct. Eu nu am parti-pris
decât fotbalul - cine mă cunoaşte, şi sunt unul dintre cei mai vechi, am
expertiza de 27 de ani ca manager în management sportiv, ştiu despre ce
vorbesc.
Vă rog frumos, rugămintea mea şi a colegilor mei, este să ne dăm
mâna cu toţii şi la finalul acestor hotărâri, să luaţi hotărârea cea mai bună
pentru ca în Braşov, fotbalul să reînvie. Ştiţi că în societate, fotbalul are un
rol extraordinar! Unde este o societate sănătoasă, este şi un fotbal sănătos.
Unde este fotbal şi lumea este de altă manieră comportamentală. Fac un apel
la suporteri, care fac nişte lucruri minunate, să înţeleagă, să nu se lase
manipulaţi şi să înţeleagă exact care este baza şi nucleul acestui proiect. Este
numai spre binele fotbalului, numai spre binele şi al braşovenilor.
Vă vorbeşte un om care face parte din istoria Braşovului, ca şi fotbal.
Sunt foarte multe lucruri de spus dar esenţa la ceea ce am vrut să spun, sper
că am prins aici.
Vă mulţumesc frumos şi sper când ieşim de aici, să zâmbim cu toţii
şi să zicem în sfârşit, mergem spre binele fotbalului braşovean.
Vă mulţumesc frumos! O zi bună!”
Domnul Radu Pop - Ligii Suporterilor Stegari: “Bună ziua!
Mulţumesc frumos pentru oportunitate. Mă numesc Radu Pop şi reprezint
Liga Suporterilor Stegari.
Ce doresc să vă spun, este faptul că în 2017 F.C. Braşov a murit, din
cauza datoriilor iar ca să nu pierdem un an de zile, noi suporterii ne-am unit
şi ne-am decis ca în 14 iulie 2017, să înfiinţăm o echipă numită S.R. Braşov,
care să fie continuatoarea morală a F.C. Braşov şi de ce nu, şi Steagul Roşu.
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Nu vreau să intru în antiteză cu foştii jucători. Doresc să spun că ei
au avut întotdeauna uşile deschise. Ne-ar fi ajutat enorm sprijinul lor dar în 4
ani, nu a fost nimeni interesat de soartă. De ce acum? De ce brusc, toată
lumea doreşte acum să renască F.C. Braşov?
Am dorit să punem umărul de la început. Din păcate, am repreluat
echipa cu anumite datorii şi neavând baze, ne-a fost foarte greu să reparăm şi
să stingem aceste datorii.
Din păcate acest lucru ne afectează dar indiferent de ceea ce decideţi,
noi ne vom continua proiectul. Sunt deciziile dumneavoastră, vi le
respectăm. Noi ne vom continua proiectul şi ne dorim ca Steagu’ să nu
moară şi de ce nu, să fie F.C. Braşov pe structura S.R. Braşov.
Mai mult decât atât, nu am ce să vă spun! Vă mulţumesc pentru
oportunitatea pe care ne-aţi oferit-o astăzi, nouă liderilor suporterilor stegari.
Atât! Steagu’ nu moare!
Mulţumesc frumos!”
Domnul Primar - Allen Coliban: “Mulţumesc! În primul rând, mă
bucur că avem genul acesta de discuţie în consiliul local şi că este... Mă
bucur că avem ambele opinii prezentate şi pornim o adevărată dezbatere,
înaintea unui vot important.
Cred că suntem datori cu toţii, pentru că, şi de o parte, şi de alta, aud
opinii care au un obiectiv comun, acela de a readuce F.C. Braşov pe scena
fotbalului românesc, şi de a face o construcţie solidă pe termen lung, care să
ne ducă la performanţă, să ne readucă la performanţa pe care Braşovul a
avut-o ani la rând şi care din păcate, în momentul de faţă lipseşte şi vorbim
de o perioadă neagră, cum n-am mai avut în istorie. O penurie de prezenţă a
Braşovului în primele două ligi de ani de zile.
Cred că este foarte important, oricum ne raportăm la această decizie,
mă refer aici atât la colegii care reprezintă factorul politic şi la comunitatea
braşoveană în toate formele ei.
Oricum ne vom raporta la discuţia de astăzi şi la concluzii, la
perspective, să facem de aşa natură, tensiunile acestea să nu excaladeze,
punţile să nu se rupă. Vrem să avem un proiect reprezentativ pentru Braşov,
care să ducă mai departe tradiţia spiritului stegar. Este foarte important să ne
gândim şi la acest lucru.
Situaţia în care ne aflăm, nu este nouă şi este cunoscută de foarte
mult timp.
Este acest pe ordinea de zi şi atenţia publică, dintr-o încordare de
muşchi şi orgolii a fost reînfiinţată secţia de fotbal “Corona” Braşov deşi a
mai existat şi a dat faliment, când banul public nu a fost implicat în
susţinerea acestei performanţe. Este foarte important, să ne gândim de ce
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există fotbal şi de ce fotbalul este susţinut. Fotbalul există pentru suporteri şi
nu poate exista fără ei.
Vă pot da două exemple, pe unul deja l-am amintit - ce s-a întâmplat
cu fostul Club “Corona” anterior, club care nu avea susţinerea suporterilor şi
care odată decuplat de la banul public, nu am mai auzit despre el.
Al doilea subiect este unul care va stârni zâmbete celor care au
copilărit prin anii ‘80. Dacă mai ţineţi minte echipa Victoria Bucureşti, pe
care o ura toată ţara şi care reuşea, să termine pe podiumul campionatului
naţional, fiind susţinută din surse artificiale, să spunem aşa.
Am fost la stadion, inclusiv la mediul “Corona” - S.R. Braşov. Din
păcate, aceasta mi-a evocat atmosfera de atunci. Cu toate că vorbim de două
echipe care ar trebui să fie susţinute de braşoveni, fie că avem simpatii, de o
parte sau alta, faptul că o echipă face performanţă exclusiv prin susţinerea de
la bugetul local şi în ciuda suporterilor braşoveni, a enormei majorităţi a lor,
este o problemă pe care noi astăzi, ar trebui s-o oprim. Nu am venit în faţa
dumneavoastră doar cu apelul acesta la memorie şi la o istorie pe care o
avem inclusiv proaspătă la Braşov. M-am uitat şi pe date.
Vorbim pe o povară pe bugetul local de 3,5 milioane de lei; acesta
este bugetul pe 2021, al secţiei de seniori a clubului “Corona”; pentru că este
foarte important; noi discutăm acum de secţia de seniori. Dacă decizia o
luăm acum, economisim aproape 3 milioane de lei din acest buget. Dacă nu
o luăm acum şi o amânăm, pentru că înţeleg că este o susţinere şi un acord
pentru o... nu am verificat dar hai, să-i spunem - unanimitate pe ideea că
proiectul acesta nu poate să continue; e şi un argument fotbalistic pentru care
nu poate să continue - un club municipal nu poate urca mai sus de Liga II.
Ori, noi dorim un club şi un proiect care să meargă în Liga I, să rămână în
Liga I şi ulterior să ne reprezinte cu succes şi în plan internaţional.
Deci, proiectul acesta este un proiect limitat; nu ne ajută scopului,
prin urmare, discuţia este: desfiinţăm “Corona” - când? Acum sau în vară?
V-am spus argumentul financiar pentru o decizie imediată. Decizia
aceasta am propus-o dumneavoastră, că vă aparţine, în urma unei analize
care a verificat numărul de minute jucate, structura lotului şi toate celelalte
lucruri.
Aşa cum spune şi dl. Marian Ivan spunea; avem o echipă pe locul I “Corona” unde să se plătească salarii de până la 1.000 de euro pe lună şi
avem jucători care câştigă 1.000 euro pe lună dar joacă zero minute, avem
un lot de 26 de jucători din care doar 12 joacă jumătate din turul de
campionat. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, avem o echipă născută
din spiritul stegar şi susţinută exclusiv de către suporteri.
Diferenţa este de la locul 1 la locul 3 în aceeaşi ligă. Ce mi se pare
principial greşit - revin la ceea ce am enunţat iniţial - fotbalul există pentru
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suporteri. Noi finanţăm o echipă care nu este a suporterilor, în ciuda
eforturilor şi a rezultatelor echipei suporterilor. Echipă care are aceleaşi
culori galben-negru, continuă acelaşi spirit stegar de care am auzit vorbinduse azi şi care pe stadion manifestă o vădită ostilitate, şi justificată am putea
spune, faţă de echipa susţinută din bani publici.
Noi suntem datori să stabilim ce tip de filozofie, vrem să abordăm în
privinţa fotbalului braşovean.
Sunt de acord cu dl. Marian Ivan, sunt de acord cu dl. Moldovan,
avem nevoie de un proiect pe termen lung, pentru că doar aşa vom putea să
construim o piramidă a performanţei şi să ducem F.C.Braşov în Liga I.
Proiectul acesta pe termen lung, trebuie să se bazeze pe Academia
F.C. Braşov. Când discutăm despre proiect şi perspective, intenţia mea - şi
cred că a tuturor - este să ducem banul public în această zonă, să avem o
academie de copii şi juniori performantă, care poate să preia şi să continue
ceea ce există acum ca bază aşezat la “Corona”, mai ales că şi domnul
Moldovan a vorbit de bază.
Partea de performanţă şi de seniori nu are cum să continue dinspre
“Corona”, din moment ce vorbim despre un club sportiv municipal.
Ce mai putem face din bani publici şi ce ar trebui, să facem pentru a
avea o piramidă orientată corect. Pe lângă juniori, trebuie să dezvoltăm
infrastructură. Avem nevoie de stadion. Avem nevoie de renovări rapide la
Stadionul Tineretului; pentru asta avem nevoie să rezolvăm nişte probleme
juridice, care trenează de ani şi ani de zile. Noi nu avem tribunele! Nu există
tribunele respective din punct de vedere juridic. Cum putem să le reabilităm?
Avem nevoie să punem ordine în tot ceea ce există acum în infrastructură de
fotbal. Pe lângă asta, avem nevoie de construirea unui stadion nou.
Şi avem pe listă anul acesta, să lansăm studiul de fezabilitate, în
sensul acesta. E o altă investiţie care trenează de ani şi ani de zile! Mai
avem nevoie de un lucru. Să fim conştienţi că utilizarea brand-ului F.C.
Braşov, vine cu nişte costuri, vine cu nişte arierate pe care, la ora actuală,
este destul de complicat să le estimăm, dar discuţia pe care am avut-o cu
Federaţia Română de Fotbal, se estimează la 300.000 de euro. Vorbim
despre salarii rămase şi neplătite jucătorilor, care au activat din ultima
perioadă. Această datorie cred că este normal să ne-o asumăm, atunci când
vor exista acţiuni în instanţă. Dar pe lângă asta, ce cred că este normal,
construcţia aceasta solidă despre care vorbim toţi, care nu se poate face altfel
decât cu implicare, şi e de dorit, să avem implicarea tuturor, gloriilor
fotbalului braşovean, a suporterilor, a celor care fac managementul sportiv
pe zona fotbalistică, pentru că doar aşa vom putea avea un proiect cu
adevărat eficient şi construit aşa cum trebuie. Nu pe orgoliul politic, ci pe
implicare.
8

Noi ca autoritate publică, reprezentanţi al comunităţii, suntem datori,
să luăm decizii exact în spiritul acesta. Să respectăm implicarea existentă
până la acest moment şi faptul că avem fost suporteri, care au fost la stadion
şi merg la stadion pentru spiritul stegar, au făcut-o şi în Liga IV, o fac şi în
Liga III, există susţinere exclusiv privată pentru genul acesta de proiect şi ar
trebui ca tot ceea ce ţine de orgoliu politic, să-l dimensionăm, să-l scădem ca
amploare în viitorul proiect fotbalistic.
Faptul că municipalitatea ţine brand-ul, palmaresul şi culorile, este
un punct bun de pornire. Îmi propun în următoarele luni, să deschidem
aceste dezbateri, să avem o procedură de atribuire a brand-ului deschisă
către toţi; deja am primit intenţii în acest sens, şi din partea S.R. Braşov, din
partea A.C.S. “Steagul Roşu”.
Îi invit pe toţi care vor să contribuie şi pot să vină cu un proiect
fotbalistic, să facă acest lucru şi vom structura aşa cum trebuie acest proces,
astfel încât, până să fie foarte clară componenţa viitorului proiect. Proiect
care nu are cum să fie, în ciuda sau fără suporterii braşoveni. Pentru că de
asta există fotbal: pentru suporteri.
Mă voi opri din această intervenţie, considerând că am expus
principalele argumente. Vă voi răspunde întrebărilor, în cazul în care sunt,
astfel încât, fiecare dintre dumneavoastră, să luaţi o decizie pe care o
consideraţi corect fundamentată.
Mă bucură totuşi faptul că s-a vorbit foarte mult astăzi despre F.C.
Braşov, adică despre viitor şi foarte puţin despre susţinerea prezentului, care
sperăm să fie trecut, în curând. Această echipă născută din orgolii politice şi
care este împotriva societăţii comunităţii braşovene, a suporterilor braşoveni.
Vă mulţumesc!”
Domnul Viceprimar - Rusu Sebastian-Mihai: “…Salut prezenţa în
sală a domnului Gelu Moldovan, dl. Marian Ivan, dl. Tucan Ovidiu şi dl.
Liviu Pop. Eu cred că trebuie să înţelegem un lucru: că nu este vorba de nici
un fel de orgolii, ci chestiuni pur tehnice şi de o moralitate care trebuie să se
reflecte în ceea ce urmează să facem.
Pentru că îmi place să mă documentez şi să discut cu oamenii care
sunt mai buni decât mine în acest domeniu, am avut parte de ajutorul
acestora şi am vorbit în aceste zile cu domnii, care sunt prezenţi astăzi de
faţă. Am vorbit cu dl. Octavian Goga, braşoveanul nostru care este
Vicepreşedintele Federaţiei Române de Fotbal şi Preşedintele Asociaţiei
Judeţene de Fotbal; am vorbit cu alţi jucători, cu Neluţu Mandoca, cu Traian
Marc, şi am avut onoarea de dimineaţă, să vorbesc cu marele nostru fotbalist
Marius Lăcătuş - m-a căutat la telefon, după ce a văzut discuţiile de ieri.
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Ideea este clară: lumea vrea să avem F.C. Braşov, lumea vrea să
existe un proiect fotbalistic unic al Braşovului, să umplem iar stadioanele.
Nu înţeleg de ce trebuie, să existe disensiuni şi nu se poate ca această
umbrelă F.C. Braşov, să reunească sub ea, cei mai buni jucători de la S.R. de
la “Corona”, de la orice alte cluburi şi să nu mai fie divizaţi. Pentru că nu
vorbeşte nimeni de o rebrand-uire sau orice alte speculaţii s-au făcut.
Vorbim de proiect fotbalistic nou în care sunt binevenite toate echipele
Braşovului, nu cred că este cazul să facă afirmaţii despre o echipă sau alta.
Sunt fotbalişti ai Braşovului. Unii cu mai mulţi suporteri, unii cu mai puţini,
unii fără. Dar fotbaliştii buni de acolo, trebuie să aibă un proiect la care să
poată, să adere.
Nu dorim ca acest proiect fotbalistic, să fie susţinut integral din banii
publici. Nu! Aici trebuie să vină sponsori, trebuie să vină banii din
transmisiunile TV, orice altă sursă de finanţare care poate să fie
suplimentară. Nu cred că există oraşe mari în România, fără să aibă echipă
de fotbal. Cu siguranţă, nu există o echipă de fotbal într-un oraş mare din
Braşov, care să fie formată fără foste glorii ale fotbalului. Aici vorbim de
fotbalişti consacraţi. Nu cred că este vorba cât costă până la finalul
sezonului, pentru că oricum vorbim de o investiţie în care s-au băgat bani de
câţiva ani.
Haideţi, ca acest spirit stegar, să meargă către acest F.C. Braşov.
Haideţi, ca suporterii şi fotbaliştii cluburilor din Braşov, să-şi dea mâna şi să
meargă către acest proiect fotbalistic unic. Cred că nu este moral, cu o zi
înainte de terminarea... de începerea sezonului de retur, să desfiinţăm această
echipă. Eu cred că trebuie să o vedem ca pe un lucru pozitiv, să nu fie nimic
înţeles greşit, tot ceea ce ne dorim, este să dăm o şansă fotbalului braşovean
şi toate cluburile braşovene care doresc, să poată să facă parte.
Vă mulţumesc frumos şi vă doresc înţelegere şi realizări pe măsură!”
Domnul consilier local - Pătraşcu Lucian: “…Nu înţeleg, în primul
rând, momentul ales pentru a se încerca desfiinţarea echipei de fotbal
“Corona”.
Noi astăzi la ora 13.14, discutăm acest subiect, când această echipă,
la ora 15 are meci cu altă echipă, la început de campionat.
Domnule Primar, momentul ales - cu părere de rău - pentru astfel de
discuţii, cred că este cel mai prost posibil!
Dacă aţi fi avut într-adevăr dorinţa, să faceţi acest lucru, cred că
trebuia să făcut anul trecut în noiembrie, atunci când s-a terminat
campionatul sau de-a lungul celor 3 luni de zile care au trecut, decembrie,
ianuarie, februarie, să avem posibilitatea cu toţii, să discutăm acest subiect şi
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să ne spunem punctul meu de vedere. Şi în nici un caz, în şedinţa de îndată,
să încercăm să luăm hotărâre cu privire la acest club.
Al doilea lucru, nu înţeleg de ce doriţi să desfiinţaţi o echipă, care
este pe primul loc în campionat, la acest moment. Nu înţeleg de ce doriţi să
desfiinţaţi o echipă, care să zic, s-ar desfiinţa, le-aţi lua dreptul la muncă al
jucătorilor şi antrenorilor, pentru că pe data de 8 februarie, s-a terminat
posibilitatea transferurilor. Deci, ei practic, până în luna iunie, dacă astăzi sar lua această hotărâre de desfiinţare a acestei echipe, ar rămâne fără contract
de muncă. V-aţi gândit la posibilitatea că aceşti jucători şi antrenori, să dea
în judecată Primăria Braşov, pentru că aceştia la acest moment, au contracte
în derulare?
Din punctul nostru de vedere, consilierii P.S.D., nu vor vota acest
proiect de hotărâre privind desfiinţarea, vor vota împotriva desfiinţării
Clubului “Corona”.
Din păcate, lucrurile trebuiau discutate mai din timp şi nu în şedinţă
de îndată iar ca şi rugăminte, domnule Primar, pe viitor, dacă mai aveţi de
gând, să faceţi desfiinţări, de orice natură, indiferent, de departament, de
orice ţine de Primăria Braşov, vă rog, să nu le mai faceţi în şedinţă de îndată.
Nu este normal acest lucru, să stabilim de pe o zi pe alta, viitorul unor
oameni, care astăzi sunt pe locul I în campionat şi astăzi astăzi au la ora 15,
au meci.
Îmi pare rău că există această rivalitate între S.R. Braşov şi “Corona”
Braşov. Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe, dar văd că există.
Sper din tot sufletul, anul acesta, împreună cu toţii, să gândim un proiect
serios pentru fotbalul Braşov, un proiect care, cu toţii, să ne mândrim pe
viitor.
Mulţumesc!”
Domnul consilier local - Bădulescu Sebastian-Gabriel:
“… În primul rând, vreau să vă citesc lista cu oamenii importanţi şi
foste glorii, din fotbalul braşovean, care sunt de acord cu susţinerea echipei
de fotbal “Corona”, până la încheierea campionatului, în Liga III şi ulterior,
înfiinţarea unei noi entităţi, o asociaţie sportivă fără scop patrimonial, care să
se asocieze cu consiliul local, care să poarte numele de F.C. Braşov, urmând
să preia sigla şi culorile clubului dar fără palmares. De ce spun fără
palmares?
Dacă Echipa F.C. Braşov, va ajunge în Liga I, atunci nu trebuie să
dea datoriile pe care clubul le deţine în momentul de faţă. Legat de partea
financiară, la care a făcut referire dl. Primar, nu este vorba de 3 milioane de
lei, ci de o sumă mult mai mică, adică 527.000 lei, până la încheierea
campionatului. Nu cred că este o sumă aşa de mare, încât să luăm decizia
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desfiinţării echipei de fotbal “Corona” şi să renunţăm aşa de uşor, la jucătorii
care fac parte din lot, mai ales că majoritatea jucătorilor, sunt din judeţul
Braşov; iar unii dintre ei au valoare certă de a juca şi în Liga II, ca urmare a
ofertelor pe care le-au avut până acum. Exemplu: Roşu Bogdan, Alin
Damian, Nicolae Ştefan. Dacă se desfiinţează echipa de fotbal “Corona”,
jucătorii au dreptul să facă apel la Comisia Naţională de Soluţionare a
Litigiilor, cerând să li se achite drepturile salariale, conform contractelor pe
care le au cu jucătorii, înregistrate la Federaţia Română de Fotbal. Numai
dacă s-ar fi desfiinţat tot clubul “Corona” Braşov, cu toate secţiile, jucătorii
ar fi devenit liberi de contract. În acest caz, ar trebui să achităm
contravaloarea salariilor fotbaliştilor, în sumă de 420.000 lei.
Lista susţinătorilor este mult mai lungă. O să vă citesc câteva nume:
Vasile Benţea, Vasile Gheorghe, Marius Lăcătuş, Ioan Kramer, Marian
Barbu, Marian Ivan, Dorin Arcanu, Andrasi Alexandru, Andrasi Iulian,
Flavius Moldovan, Sant Andrei şi lista continuă.
Vă mulţumesc!”
Domnul consilier local - Vătavu Valeriu: “Aş începe prin a
mulţumi, atât suporterilor S.R. Braşov, cât şi acestor mari fotbalişti, care au
reprezentat F.C. Braşov, nu voi spune foşti mari fotbalişti, pentru că ei în
inima, inclusiv a suporterilor vor rămâne fotbalişti ai noştri, ai Braşovului.
Am ascultat cu atenţie argumentele tuturor şi trebuie să vă spun, ele
nu sunt antagonice, adică nu se contrazic.
Am înţeles că toată lumea doreşte reînvierea, revigorarea acestui
brand - F.C. Braşov.
Voi începe prin a adresa o întrebare domnului Primar, mai mult
pentru acurateţe juridică şi pentru noi, şi pentru cei care ne urmăresc
probabil în direct. Aş vrea să ne spuneţi domnule Primar, dacă folosirea
brand-ului - şi eu prin brand, înţeleg culori şi nume - şi folosirea
palmaresului, există o diferenţă juridică şi o diferenţă de ordin financiar?
Pentru că sunt convins că aţi analizat acest lucru.
Eu mi-am structurat câteva argumente pentru care voi susţine, ca
această echipă de fotbal seniori a clubului “Corona”, să îşi continue
parcursul.
În primul rând, vorbim de un aspect social. Vă rog, să observaţi că în
acest club “Corona”, sigur finanţat de către municipalitate, sunt implicaţi
foarte mulţi oameni; aici mă refer la jucători, mă refer la părinţii lor, mă
refer la familiile lor, mă refer la antrenori, mă refer la întregul staf tehnic.
Este foarte corect ceea ce a spus colegul Lucian Pătraşcu. Aceşti oameni, de
mâine sau de astăzi, rămân pe drumuri. Să vă gândiţi că aceşti oameni au
investit energie, timp, bani şi dacă ar fi să vorbim de fair-play, pentru că
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vorbim de sport, mie nu mi se pare normal, să rupem, să omorâm această
echipă, să rupem acest parcurs azi, când el trebuie în cel mai fericit sau
nefericit caz, depinde, oprit acest curs, la sfârşitul campionatului.
S-a spus că s-a pierdut acea perioadă de transferuri, şi atunci oamenii
aceştia, practic nu se mai pot antrena, nu se pot duce în altă parte, până în
mai, iunie, iulie, mă rog, până în vară. Vorbim despre un aspect moral şi de
un argument moral, pentru care acest club trebuie îşi continue parcursul.
Municipalitatea, aşa, bine, rău, cum o fi făcut, urmează ca istoria să
îşi spună cuvântul, totuşi municipalitatea a investit în acest club şi acest club
a pornit pe un drum. Astăzi această echipă este pe locul 1.
Păi, înseamnă că investiţia a fost una bună. Am înţeles întrebarea
retorică a domnului Primar, de ce se ţine neapărat sau s-a ţinut în vechea
administraţie, reînfiinţarea clubului “Corona” şi de ce se insistat pe
menţinerea acestui club “Corona”, în speţă vorbim de echipa de fotbal de
seniori.
Simplu! Pentru că brand-ul municipiul Braşov F.C. Braşov a intrat în
colaps şi toată lumea - inclusiv administraţia - a dorit să existe un club, care
să reprezinte cel puţin o parte din suporteri şi să reprezinte Braşovul. Pentru
că acest lucru s-a reînfiinţat clubul secţia de fotbal seniori a clubului
“Corona”.
Dacă astăzi cădem cu toţii, sau în viitor de acord, să mergem cu un
proiect unic fotbalistic, care să se numească F.C. Braşov, aşa cum spunea şi
dl. Viceprimar, îl citez: sub această umbrelă poate veni oricine. Pot veni
suporterii, poate veni în primul rând - municipalitatea, pot veni fotbaliştii
F.C. Braşov, evit în continuare cuvântul foşti şi putem veni cu toţii. Se
susţine că suporterii vor ca echipa fanion a municipiului, să fie S.R. Braşov.
Care suporteri? O parte din ei, da, tot respectul şi toată cinstea pentru
dumneavoastră, că mergeţi la stadion şi toată cinstea, pentru că vă implicaţi.
Dar nu înseamnă că reprezentaţi toţi suporterii din municipiu sau judeţul
Braşov. Eu cred că dumneavoastră reprezentaţi o parte, o parte activă, a
suporterilor din municipiu şi din judeţul Braşov dar nu îi reprezentaţi pe toţi!
Cu tot respectul!
La fel cum vechea administraţie s-a gândit că Braşov are dreptul la o
echipă în eşalonul în care se putea, şi a reînfiinţat această echipă de seniori,
astăzi trebuie să gândim pozitiv şi să coagulăm aceste energii spre un proiect
fotbalistic unic.
Vă rog, să aveţi în vedere următorul aspect, dacă ar fi să desfiinţăm
astăzi “Corona” şi să reluăm un nou proiect fotbalistic, am porni din ultima
ligă. Şi ne-ar trebui vreo 4-5 ani şi sper să nu mă înşel, să ajungem din nou
în Liga III sau Liga II; cu cheltuieli mult prea mari, estimativ, era vorba
undeva de 5 milioane, când noi avem deja două echipe în Liga III.
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Putem să ajutăm ambele echipe şi putem să facem ca aceste două
echipe, să facem cumva să conlucreze într-un proiect fotbalistic unic.
Eu cred că clubul “Corona” trebuie să rămână cel puţin până în vară
iar până în vară să gândim o construcţie juridică şi această construcţie
juridică, să poată să includă ambele echipe de fotbal. Dacă se doreşte!
Dacă nu se doreşte, atunci, sunt oraşe cu foarte multe echipe, nu
trebuie să fie doar o singură echipă şi sigur dacă cei de la S.R., nu vor vrea
să vină sub această umbrelă datorită unor orgolii, pe care cel puţin noi,
consilierii locali, nu trebuie să le avem, atunci e decizia dumnealor. Dar
acest proiect unic, eu cred că trebuie să prindă viaţă.
Dacă ne vom uita în jurul nostru, vorbim de Sibiu, vorbim de Sfântul
Gheorghe, veţi vedea că peste tot că municipalitatea este implicată într-o
mică măsură, nu într-o foarte mare măsură şi, eu cred că fără municipalitate,
nu se poate face performanţă la o echipă de Liga II şi Liga I dar construcţia,
fie ea juridică, fie ea socială, din toate punctele de vedere, ...financiară, o
vom analiza, trebuie să fie similară cu construcţiile din oraşele pe care vi leam amintit mai devreme.
Sigur argumente de ordin financiar, vom putea aduce foarte multe.
Am auzit argumentul că este un fotbalist care încasează 1.000 de euro salariu
pe lună şi nu a jucat nici un minut. Cred că era vorba de
dl. Mugurel
Buga, dacă nu mă înşel.
Păi, eu vă dau un exemplu de la un alt nivel: la REAL MADRID
există, sau cel puţin exista până anul trecut, un fotbalist plătit cu 25 de
milioane de euro - Geret Bale - care este o legendă - şi juca foarte, foarte
puţin.
Într-o echipă de fotbal - şi aici şi suporterii, şi dl. Moldovan sau dl.
Marian Ivan, pot confirma faptul că - într-o echipă de fotbal există o ierarhie
valorică, toţi se antrenează la fel dar joacă doar cei care sunt într-o formă
mai bună. Atunci aceste argumente, cred că nu îşi au rostul. O echipă de
fotbal trebuie să aibă un lot de 20 de jucători sau poate chiar mai mare, astfel
încât, să facă poată face faţă tuturor meciurilor şi competiţiilor. Este clar că
plătesc şi rezervele, acesta nu este un argument.
Închei prin a spune aşa: nu există un orgoliu politic pentru “Corona”.
Există la momentul acesta o echipă reglementată juridic care joacă şi face
parte dintr-un campionat şi există intenţia politică şi socială de a face un
proiect fotbalistic unic. Aceste lucruri converg şi pot să meargă mai departe
împreună.Mulţumesc!”
Domnul consilier Puşcaşu Alexandru-Claudiu: “…Eu aş avea
doar o scurtă întrebare, referitor la acest subiect.
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De ce nu am putea să luăm exemplu celor de la Bucureşti, exemplul
primarului Nicuşor Dan, care a decis că nu taie în carne vie şi să lase oameni
pe drumuri în timpul campionatului, când nu mai pot încheia alte contracte nu mai pot juca pentru alte echipe - şi a decis să îi susţină, până la terminarea
campionatului, sugerându-le să îşi caute sponsori pentru campionatul
următor. De ce nu putem să facem şi noi acest lucru, de ce nu putem să
susţinem aceşti copii, fie că se numesc “Corona”, fie că se numesc orice...
fie că joacă la orice alt club. De ce nu putem să-i susţinem, pentru că ei au
muncit în acest campionat, de ce nu putem să le dăm şansa ca din vară să îşi
caute locuri noi de muncă, până la urmă. Mulţumesc!”
Domnul consilier local - Corbu Ioan: “…Din ce am înţeles eu până
acuma, nu este vorba doar de fotbal, deşi subiectul acesta - fotbalul, aduce
foarte multă efervescenţă şi pasiune, fiind un agregator la nivel de
comunitate, în jurul fotbalului se adune tot soiul de oameni, de la avocaţi,
până la muncitori, de la... orice om vine şi se uită la fotbal cu plăcere şi
devine pătimaş. Dacă tot vorbim de agregatori, din moment ce îi avem pe cei
de la S.R. Braşov care sunt în sală, e clar că acest grup “Corona” nu are rol
de agregator. Dacă nu au reuşit de ani de zile, să adune pe oamenii aceştia în
jurul lor, şi să-i facă să-şi finanţeze în paralel o altă echipă, e clar că scopul
lor nu a fost atins. Toate lucrurile acestea, se întâmplă pe bani publici.
Fotbalul nu este doar despre pasiune, este şi despre bani. Deci, nu agregăm
nimic în jurul “Coronei” dar dăm bani publici pentru acest lucru.
Aşa cum spunea nu ştiu care dintre colegi mai devreme, sunt jucători
la “Corona” care sunt plătiţi cu 1.000 de euro din bugetul municipiului
Braşov pe lună, nu doar să nu aducă oameni în jurul lor şi să aducă plus
valoare comunităţii şi să stea pe bancă pentru Liga III, în condiţiile în care
vor evolua în Liga II, aşa cum a spus invitatul nostru mai devreme, li se vor
dubla salariile, dacă am înţeles eu bine şi iarăşi dăm alte milioane de lei din
banul public, din bugetul public, doar pentru a merge până în iulie.
Consideraţi că este corect, să se procedeze în felul acesta, în
condiţiile în care, cu toţii de aici din sală, am agreat că “Corona” este un
mort viu şi că din iulie continuăm cu un alt club F.C. Braşov.
Şi dacă tot am adus în discuţie banii, la modul ăsta, îmi pun o singură
întrebare, în timp ce stăteam aici şi vă ascultam pe dumneavoastră, îmi
scriau diverşi suporteri braşoveni, şi îmi scriu, şi îmi trimit o groază de
informaţii, pe care recunosc că nu le ştiam şi aş vrea să vi le aduc la
cunoştinţă, astfel încât, votul să fie informal, pentru că repet, noi aici votăm
o oportunitate, care e bazată pe banii publici; nu sunt banii noştri cu care
venim de acasă.
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Este bugetul braşovenilor format din taxe şi impozite oferite de către
braşoveni, plătite de către braşoveni. Aş vrea să aduc în discuţie puţin
subiectivismul unor antevorbitori, dacă tot vorbim de bani, în condiţiile în
care mi s-a adus la cunoştinţă că fratele domnului Moldovan, antrenează la
“Corona” şi fiul d-lui Ivan, joacă la “Corona”. Am tot respectul pentru
performanţa pe care au făcut-o, pentru gloriile F.C. Braşov dar când vorbim
strict de bani... Eu nu pun în balanţă performanţa sportivă. Eu vorbesc strict
de bani. Nu există oare un subiectivism în a face o alegere? În a ţine
“Corona” în viaţă până în iulie, sau o omorî de astăzi, astfel încât, să nu mai
plătim nişte bani din bugetul municipiului Braşov, doar ca să-i dăm? Aş vrea
să ne gândim puţin la lucrurile acestea.
Banii aceştia se dau din bugetul municipiului Braşov, în condiţiile în
care oricum vom omorî “Corona” în iulie, atunci de ce să mai cheltuim
această sumă de bani, când toţi de aici de la masă, am agreat că urmează să
facem un alt proiect?”
Domnul Primar - Allen Coliban: “Cred că din punct de vedere al
dezbaterii, există această sincopă - logic - despre care vorbim - F.C. Braşov un subiect pe care îl agreăm cu toţii şi nevoia unui viitor, încercând să
justificăm o decizie relativă, la prezent; sau trecut, depinde cum ne raportăm
la momentul actual.
Avem un model, legat de cum va arăta această construcţie şi care va
fi rolul municipalităţii, avem probabil mai multe modele, şi cum mă raportez
la modelul U. Cluj, unde a fost înfiinţată, aşa cum spunea şi dl. Bădulescu,
există posibilitatea aceasta de a înfiinţa o structură privată cu participarea
autorităţii publice într-un anumit procent. Şi probabil că spre aceasta, ne
vom îndrepta; pe de altă parte, remarc o doză ipocrizie sau de amnezie
temporară, când vorbim de contractele de activitate sportivă, pentru că
aceste contracte intră pe un regim special, şi ştiţi foarte bine acest lucru.
Aceste contracte au o clauză impusă de lege, de denunţare unilaterală, cu
termen de preaviz - 15 zile, prin urmare tot ceea ce se încearcă să se inducă,
cum că vom avea probleme, vom plăti penalităţi, etc., este o falsă problemă.
Şi chiar dacă ar fi problemă reală, terminându-le acum, vorbind de o anumită
dimensiune a penalităţilor, terminându-le în vară, când deja vorbim de
clauze de mărire şi prelungire automată, pe care le au aproape toţi jucătorii,
clauze care dublează sau triplează salariile actuale, în cazul promovării, vom
ajunge doar la o problemă, chiar mai mare decât cea din prezent.
Când vorbesc despre ipocrizie, mă refer la felul în care a fost tratată
echipa de polo seniori, pentru a cărui desfiinţare, aţi votat o bună parte dintre
dumneavoastră, în urmă nu cu mult timp, tot după finalizarea perioadei de
transferuri, tot brusc şi pe vremea aceea, nici măcar cu vreo dezbatere, nu
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am văzut, să fie permis accesul în sală sau să fie dat cuvântul vreunui
poloist, să-şi susţină punctul de vedere, cum s-a întâmplat astăzi, pentru că
am auzit opinii, şi de o parte, şi de alta.
Avem acest precedent, care se întâmplă în sportul românesc, pentru
că legislaţia o permite. Aceasta este soarta contractelor de activitate sportivă,
care sunt contracte diferite de cele semnate pe Codul Muncii.
Plângem la gândul că într-adevăr vor fi câţiva sportivi, care întradevăr nu vor primi câte 1.000 de euro, uitând faptul că joacă în aceeaşi ligă
cu nişte sportivi, care nu primesc nici un ban şi care sunt la un loc distanţă
de ei. Despre asta e vorba! Despre - aplicăm mijloacele şi mecanismele pe
care legea le prevede în cazul acestor contracte de activitate sportivă şi
curmăm această nedreptate de astăzi sau ne facem că o amânăm până în
vară? Zic: ne facem că o amânăm până în vară, pentru că nu am văzut nici
un amendament la propunerea de azi, nu am văzut nici o propunere
concurentă, nu am văzut o altă iniţiativă, care să dea astăzi un mesaj
important. De ce doar astăzi? Pentru că astăzi este momentul reluării
campionatului. De ce doar azi? O să vă răspund şi la această întrebare.
Am avut şi am o foarte bună colaborare cu dl. Viceprimar Sebastian
Rusu, care s-a implicat în tot ceea ce înseamnă analiza şi evaluarea Clubului
Sportiv “Corona”. Nu a fost un demers uşor şi nu a inclus doar secţia de
fotbal şi cu siguranţă nu doar secţia de fotbal seniori.
Au fost întâlniri în toate aceste luni, cu fiecare secţie dintre secţiile
mari, mai ales, cele care reprezintă o sumă mare din bugetul local.
A fost analizată perspectiva cu privire la această performanţă. În
aceste discuţii am avut un dialog civilizat şi normal şi cu dl. Szabo. Am avut
dezbaterea despre viitor şi lipsa de viitor, dacă ne uităm dincolo de finalul
acestui campionat, pentru secţia de seniori a Clubului “Corona” şi raportul,
inclusiv latura natură financiară, îl avem în aceste momente, astfel încât,
putem să discutăm pe baza lui.
Fac câteva corecţii, vorbim despre o sumă, nu cum s-a vehiculat,
despre aproape 800.000 lei, care este suma aferentă perioadei rămase din
returul campionatului.
Dacă nu mai avem situaţii aberante, cum am avut în tur, în care
pentru o deplasare de jumătate de oră la Târgu Secuiesc, intrăm în
cantonament şi plătim hoteluri şi toate celelalte în locaţia respectivă.
Din punctul meu de vedere şi îmi susţin părerea aceasta, chiar dacă o
parte dintre dumneavoastră, nu o să fiţi de acord - revin la principiul iniţial fotbalul se joacă şi există pentru şi cu suporteri.
Am auzit păreri, şi de o parte şi de alta, eu voi propune şi de aceea
am venit cu această iniţiativă în faţa dumneavoastră, o reparare morală
vizavi de tot ceea ce înseamnă suporteri şi spiritul stegar. Galben-negru
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există în Braşov există la ora actuală, în altă parte, nu la “Corona” şi acest
lucru ar trebui, să fie un argument şi pentru dumneavoastră.
În rest, am auzit comparaţii hilare! Comparăm “Corona” cu “REAL
MADRID”, un salariu de rezervă de 1.000 de euro, care este peste ce vedem
în campionatul respectiv, cu un salariu de vedetă plătit de o entitate privată.
Noi plătim din bani publici astfel de vedete de lux? Vă spun! Noi nu
desfiinţăm fotbalul la “Corona” azi. Desfiinţăm doar secţia de seniori.
Rămân secţiile de juniori, care au nevoie de antrenori, au nevoie de resursă
umană, astfel încât, cred că există suficient loc de a rearanja structura secţiei
rămase, cea de copii şi juniori, în urma acestor disponibilizări.
Mi-ar plăcea, cum am spus, să nu fim aici doar pentru declaraţii
politice, ci să venim cu soluţii. Realitatea arată că la ora actuală avem o
singură opţiune, aceea de a desfiinţa acum Clubul Sportiv “Corona” în
spiritul ideii că fotbalul este pentru suporteri. Nu am văzut altă iniţiativă şi
prin urmare, asta veţi vota astăzi!
Vă mulţumesc şi sper să aveţi inima împăcată după acest vot!”
Domnul consilier Local - Vătafu Valeriu:“…Referitor la
intervenţia colegului nostru Corbu - a repetat de 3 sau de 4 ori în alocuţiunea
dumnealui, faptul că ne-am hotărât cu toţii să omorâm “Corona” din iulie.
Am citat.
Noi nu ne-am hotărât nimic! Poate dumneavoastră, cine ştie în ce
discuţii. Noi nu ne-am hotărât să omorâm “Corona” în iulie! Noi nu ne-am
hotărât s-o omorâm niciodată!
Din punctul meu de vedere, vreau ca această echipă de fotbal
seniori, să intre sub o umbrelă - ca să citez din nou din spusele domnului
Viceprimar - sub o umbrelă fotbalistică, sub un proiect comun cu toţi cei
care doresc să facă, să susţină un proiect comun la nivel de municipiu
Braşov.
Nu ne-am hotărât să desfiinţăm nimic! Ne-am hotărât să susţinem
această echipă.
Într-adevăr comparaţia cu REAL MADRID, a fost poate puţin
exagerată dar am făcut-o pentru a arăta că există, componenţe în echipele de
fotbal, unde sunt jucători care, deşi sunt mari vedete, sunt plătiţi, într-adevăr
nu din bani publici - e adevărat.”
Domnul Marian Ivan - observator internaţional F.I.F.A.:
“Apropo de afirmaţiile făcute mai devreme, eu am venit aici să reprezint
foştii fotbalişti. Nu am venit să-mi reprezint familia. E adevărat - copilul
meu joacă la “Corona” dar în acelaşi timp şi lucrează şi de foarte multe ori a
venit de la serviciu şi a mers să facă fotbal. Nu a avut alte oferte din altă
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parte, şi spre ghinionul lui, acum o lună, şi-a rupt şi ligamentele încrucişate;
este în recuperare acum. Apropo de costuri, m-a costat vreo 15.000 lei, pe
mine ca părinte. Nu ştiu care a fost beneficiul lui că a jucat la “Corona” sau
că joacă fotbal.
Aceasta apropo de afirmaţiile dumneavoastră. Vă rog frumos! Da?
V-am ascultat, ascultaţi-mă!”... Deci, am venit aici să-mi reprezint marea
majoritate a foştilor fotbalişti, nu am venit, nici să apăr... sau să dau în S.R.
sau alte echipe din Braşov.
Noi ce vrem, vrem să reapară F.C. Braşov. Restul? Cum?
Dumneavoastră ar trebui, să găsiţi soluţia cea mai bună pentru braşoveni.
Mulţumesc mult de tot!”
Preşedintele şedinţei - dl. Roşu Alexandru: “Vă mulţumesc! Vă
rog, haideţi să încheiem acest subiect! Eu personal, cred că am dezbătut
suficient şi cred, cu toţii ne putem forma o opinie pentru votul care urmează.
Am să vă solicit, să vă exprimaţi votul în caseta de vot. Vă rog, să o
pregătiţi! Mulţumesc!
Colegi, vă rog, să vă exprimaţi votul! În măsura în care nu doriţi să
participaţi la vot, aveţi şi opţiunea: Nu particip la vot. Aveţi butoanele puse
la dispoziţie în caseta de vot.
Unul dintre colegii consilieri, nu şi-a exprimat votul. Vă rog, să vă
exprimaţi votul sau opţiunea: Nu particip la vot .”
D-na Secretar general - Trandafir Adriana:
Proiectul de hotărâre a fost respins cu 15(cincisprezece) voturi
împotrivă: dl. Scripcaru George, d-na Vecerdi Cristina – Agnes, dl.Rusu
Sebastian – Mihai, dl. Braun Werner, dl. Vătavu Valeriu, dl. Codreanu
Adrian, dl. Bădulescu Sebastian – Gabriel, dl. Paul Radu – Valentin, dl.
Pușcașu Alexandru – Claudiu, dl. Vieriu Costel, d-na Diaconu PamelaMaria, dl. Pătrașcu Lucian, d-ra Crivineanu Alexandra – Ioana, dl.Potea
Marius – Valentin, d-na Stancu Raluca – Maria şi 12(doisprezece) voturi
pentru: dl. Corbu Ioan, d-na Boghiu - Samoilă Flavia – Ramona, dl. Cențiu
Radu – Alexandru, dl. Roșu Alexandru, d-na Moraru Beatrice - Mihaela, dl.
Stoica Nicolae, d-na Gerea Miruna – Magdalena, dl. Boroda George, dl. Bart
Bogdan - Dragoș, dl. Oniga Mihai – Andrei, dl. Iftime Mihai – Ciprian, dl.
Crican Cezar – Alexandru.
Doamna consilier local - Cristina-Agnes Vecerdi: “Mulţumesc
frumos, domnule preşedinte! Domnule Primar, domnilor Viceprimari!
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După cum ştiţi, în urmă cu puţine zile, am depus jurământul şi
urmează să-mi preiau mandatul de deputat în Camera Deputaţilor.
Vreau să vă mulţumesc tuturor colegilor şi dumneavoastră pentru
excelenta colaborare, chiar şi dacă am avut păreri contradictorii câteodată,
eu cred că din aceste păreri, se nasc lucruri foarte bune, care ulterior pot fi
duse mai departe şi făcute proiecte reprezentative pentru Braşov, aşa cum aţi
menţionat.
Vreau să vă asigur în continuare de toată loialitatea mea. Braşovul
este un oraş strălucitor în prima ligă a ţării şi voi depune toate eforturile, să
ajute în continuare pentru dezvoltarea lui.
Vă mulţumesc frumos şi vă doresc succes în continuare.”
Domnul Primar - Allen Coliban: “Vreau să vă mulţumesc şi eu
pentru toată colaborarea de până acum şi pentru tot ceea ce a însemnat
spiritul pozitiv, pentru tot ceea ce aţi adus în calitate de consilier local.
Vreau să vă mulţumesc pentru implicarea în proiectul cu Spitalul
Regional al al Braşovului şi sper, din noua dumneavoastră funcţie, să
continue această colaborare şi să o ducem la alt nivel.
La fel, contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru toate proiectele
Braşovului şi să rămâneţi alături de comunitatea braşoveană! Vă mulţumesc
şi vă doresc mult succes în noua funcţie.”
Preşedintele şedinţei - dl. Roşu Alexandru declară încheiate
lucrările şedinţei.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, spre cele
legale.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROŞU ALEXANDRU

SECRETAR GENERAL,
ADRIANA TRANDAFIR
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